Acta Junta de govern
Identificació de la sessió
Sessió: Junta de Govern Local nº 41/2020 de data 28 d'octubre de 2020. TELEMÀTICA
VIA SKYPE
Ens: Ajuntament de Móra la Nova
Òrgan: Junta de govern
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 28 d'octubre de 2020
Hora d'inici: 19:30
Hora de finalització: 20:30
Lloc: Sala de Juntes i Comissions
Assistents:
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)

Prèvia aprovació per unanimitat de la inclusió per urgència dels punts 3, 7 i 9 a 11 de
l'ordre del dia es passen a la seva deliberació i votació.

ACORDS
SECRETARIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Nº 40/2020 DE DATA 21
D'OCTUBRE DE 2020. TELEMÀTICA VIA SKYPE
Aprovada l'acta per unanimitat.

URBANISME/ MEDI AMBIENT
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CONCESSIÓ D’UNA PRÓRROGA DE LA LLICÈNCIA
URBANÍSTICA SOL.LICITADA PEL PROMOTOR SANTETORO,SL, EXP. 4309440003-20200000649.
Aprovat per unanimitat.
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Fets
EXP. NÚM. 3/12 OM.
PROMOTOR: SANTETORO, SL .
OBRES: Construcció de dos habitatges unifamiliars en filera.
SITUACIÓ: C. Imperial Tàrraco, núm. 28-30.
REFERÈNCIES CADASTRALS: 3028136CF0532G0001YA i 3028135CF0532G0001BA.
Es dona compte de la petició formulada pel senyor .../..., actuant en nom i representació de
l´empresa SANTETORO, SL , núm. RE 2539, en data 27/08/2020, en la qual comunica que
s´han reprès les obres per la finalització dels dos habitatges pels qual es va concedir llicència
urbanística per acord de la Junta de Govern Local adoptat en la sessió celebrada el dia
27/06/2012, d´acord amb l´Exp. 3/12 OM, al C. Imperial Tàrraco, núm. 28-30, referències
cadastrals núms. 3028136CF0532G0001YA i 3028135CF0532G0001BA.
Els serveis tècnics municipals, en data 19/20/2020, han emès un informe FAVORABLE a la
concessió d’una prorroga per la finalització de les obres promogudes per SANTETORO,SL, d’
acord amb el que es disposa la Disposició Final Segona del Decret Llei 17/2019, de 23 de
desembre, de mesures urgents per millorar l´accés a l´habitatge. L’informe transcrit diu:
INFORME TÈCNIC
Document tècnic: Prorroga llicència d’obres
Llicència atorgada: Expedient 3/12 OM, data 27/06/2012
Obra: Construcció de dos habitatges unifamiliars en filera, segons projecte visat 2012700178
de data 31/05/2010
Emplaçament: c. de la Imperial Tàrraco, 28-30, Móra la Nova
Promotor: Santetoro, SL
Tècnic que subscriu: .../...
Antecedents
En data 27/06/2012 la Junta de Govern Local va atorgar llicència urbanística per a la
construcció de dos habitatges unifamiliars en filera, d’acord amb el projecte visat 2012700178
de data 31/05/2010, situats al carrer de la Imperial Tàrraco, 28-30, Móra la Nova, a l’empresa
Santetoro, SL.
El Termini per iniciar les obres segons la llicència atorgada era d’1 any i el d’acabament, de 3
anys.
Les obres han esdevingut parades i no s’han finalitzat.
En data 12 de juny de 2020, segons inspecció visual del Vigilant municipal, hi han reemprés les
obres mencionades.
En data 27/08/2020 11 el promotor de les obres ha comunicat l’estat de l’edifici i les obres que
queden pendents per acabar-les.
Les obres que queden per executar segons documentació presentada són:
-Enguixats
Alicatats
Soldats
Electricitat, TV i TLF
Climatització
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Fusteria exterior
Fusteria interior
Mobiliari de cuina
ACS (aerotèrmia)
Pintura
*Nota: No s’acaba la planta de les golfes, amb una superfície útil de 27,25 m2 així com
tampoc s’executa l’escala d’accés; es col·loca un fals sostre al forat de l’escala i una
escala escamotejable per poder accedir pel manteniment de les màquines de
climatització i aerotèrmia.
Fonaments de dret
DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a
l'habitatge
Disposicions finals Segona
Modificació de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012,
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, que resten redactats de la manera següent:
“1. Les persones titulars de llicències d'obres caducades a partir de l'1 de gener de
2008, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d'edificació i
d'habitatge anterior a la normativa aplicable a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, poden
sol·licitar la rehabilitació i la pròrroga de la vigència quan concorrin les circumstàncies
següents:
“a) Si, després d'haver iniciat l'execució de les obres autoritzades, no van poder
finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura de crisi econòmica
en el sector de la construcció.
“b) Si s'ha iniciat l'estructura de l'edifici, i l'adaptació de les obres executades a
les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d'edificació i
d'habitatge aplicable a l'entrada en vigor d'aquesta Llei resulta inviable
econòmicament.
“c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament
urbanístics vigents en el moment de sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga en
tots els aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra
b.
“2. Les persones titulars de llicències a què fa referència l'apartat 1 disposen d'un
termini d'un any a partir de l'entrada en vigor del Decret llei de 23 de desembre de
2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, per sol·licitar-ne la
rehabilitació i la pròrroga. Transcorregut aquest termini sense haver presentat la
sol·licitud, o transcorregut el termini de pròrroga de la llicència rehabilitada sense haver
finalitzat les obres d'edificació autoritzades, les persones esmentades resten obligades
a enderrocar l'edifici inacabat, per a la qual cosa disposen d'un termini màxim d'un any
des que finalitzi el termini corresponent, amb l'advertiment que, si no ho fan, es pot
executar forçosament per l'administració que va atorgar la llicència pels mitjans
regulats a la legislació urbanística amb relació a les ordres de restauració de la realitat
física alterada i l'ordre urbanístic vulnerat. Això s'entén sense perjudici de la possibilitat
d'obtenir nova llicència sobre un projecte rectificat que incorpori els ajustos necessaris
perquè esdevinguin autoritzables les obres d'acord amb la normativa tècnica aplicable.
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“3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d'obres a les quals fa referència
l'apartat 1 és el 31 de desembre de 2022.”
Conclusió
Donat que el planejament vigent en el moment de la concessió de la llicència no ha sofert cap
modificació que afecti la parcel·la objecte de les obres i d’acord amb l’exposat anteriorment, es
proposa concedir una pròrroga de la llicència fins al 31 de desembre de 2022 per acabar les
obres de dos habitatges unifamiliars en filera, segons projecte visat 2012700178 de data 31/05
/2010.
Móra la Nova, a la data de la signatura electrònica
L’arquitecta municipal /signat digitalment en data 19/10/2020

Fonaments de dret
a. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
c. Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost
(TRLU)
d. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13
de maig (RPLU)
e. Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
f. Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE)
g. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
h. Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l´accés a
l´habitatge.
a. Planejament general vigent: Normes Subsidiàries de planejament urbanístic de Móra la
Nova.
j. Decret de l´Alcaldia núm. 106-2019, de delegació de competències de l´Alcaldia en la
Junta de Govern Local i a les Regidories Delegades.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: CONCEDIR una PRORRÒGA fins el 31/12/2022 de la llicència urbanística atorgada
a SANTETORO, SL, d’acord amb l’Exp. 2/13 OM, per la construcció de dos habitatges en filera
al C. Imperial Tàrraco, núm. 28-30 de Móra la Nova, d’acord amb el projecte visat 2012700178,
de data 31/05/2010, i en aplicació del la Disposició Final Segona del Decret Llei 17/2019, de 23
de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.
SEGON: NOTIFICAR aquest acord a l’interessat, pel seu coneixement i efectes.

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA FORMALITZACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA D´INICI
D´ACTIVITAT D´HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC, AL C. MAJOR, NÚM. 85, 1R 1A, I APROVACIÓ
DE LA LIQUIDACIÓ DE TAXES. TITULAR: SR. .../... .
Aprovat per unanimitat.

Fets
Vista la sol·licitud núm. RE 1447, en data 24/05/2020, i la posterior aportació de documentació
complementària amb la comunicació núm. RE 2570, en data 31/08/2020, presentades pel
senyor .../..., amb NIF .../..., actuant en el seu nom i representació, mitjançant les quals
formalitzà davant l´Ajuntament la comunicació d’activitat d´habitatge d’ús turístic a l´habitatge
situat al carrer .../... de Móra la Nova, amb referència cadastral núm.
2830411CF0522H0001KH, i d´acord amb el contingut del Decret 159/2012, de 20 de
novembre.
Atès que l’article 68.1 de l’esmentat Decret 159/2012, preveu que els habitatges d’ús turístic
requereixen de la corresponent comunicació prèvia d’inici de l’activitat davant l’Ajuntament
competent.
Atès que a l´expedient hi consta la documentació requerida per l´art. 68.2 del Decret 159/2012
de 20 de novembre.
Atès que l’article 68.8 del Decret 159/2012, estableix que els habitatges d’ús turístic s’inscriuen
en el Registre de Turisme de Catalunya prèvia tramesa per part dels Ajuntaments a la
Generalitat de Catalunya de les altes, baixes i modificacions de dades d’habitatges d’ús
turístics del seu terme municipal.
Atès que en data 19/10/2020 els Serveis Tècnics Municipals han informat favorablement donar
per completada la comunicació prèvia de l’inici d’activitat d’un habitatge turístic realitzada pel
senyor .../... .

Fonaments de dret
a. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
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c. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
d. Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995
(ROAS)
e. Decret núm. 159/2012, de 20 de novembre, d´establiments d´allotjament turístic i
d´habitatges d´us turístic.
f. Decret núm. 106/2019, de delegació de competències de l´Alcaldia en la Junta de
Govern Local i en les Regidories.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Donar per FORMALITZADA la comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús
turístic a l´habitatge situat al carrer .../... de Móra la Nova, Ref. cadastral
2830411CF0522H0001KH, sol·licitat pel senyor .../..., amb NIF 39856463Q, actuant en el seu
propi nom i representació, i d´acord amb el Decret 159/2012, de 20 de novembre.
SEGON. COMUNICAR a través de la plataforma EACAT l’alta de l’habitatge d’ús turístic abans
esmentat al Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva
inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.
TERCER. APROVAR la corresponent liquidació de taxes municipals per import de
CENT EUROS (100,00 €), d´acord amb l´Ordenança reguladora de la taxa per l´expedició de
documents i tramitació d’expedients administratius en vigor.
QUART. NOTIFICAR aquest acord als interessats, pel seu coneixement i efectes.
CINQUÈ. REGIM DE RECURSOS: Pel que respecta al punt PRIMER dels presents acords no
procedeix la interposició de cap recurs, però si es vol impugnar el present acord, en allò que es
refereix a la LIQUIDACIÓ de les Taxes municipals, que no posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Igualment es podrà interposar qualsevol altre recurs que s´estimi procedent.

Règim de recursos:
Els que figuren a l´acord.

PERSONAL
4. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE TRIENNI: SR. .../... .
Aprovat per unanimitat.
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Fets
D’acord amb la instància presentada pel senyor .../... en data 26/10/2020 referent a la
sol·licitud de reconeixement del NOVÈ trienni des del dia 25/10/2020.
Vist l’informe favorable del secretari Interventor d’aprovació del reconeixement del NOVÈ
TRIENNI.

Fonaments de dret
Decret 214/1990 de personal al servei de l'administració local.
Conveni personal Laboral Ajuntament de Móra la Nova.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: APROVAR el reconeixement del NOVÈ trienni, d’acord amb el que s’assenyala i amb
els drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació:
EMPLEAT PÚBLIC

TRIENNI
RECONEGUT

EFECTES

IMPORT MENSUAL

.../...

9

25/10/2020

175,14

Aquest augment suposa un augment mensual de 19,46 euros en concepte d’antiguitat.

SEGON: NOTIFICAR aquesta resolució al interessat i al registre de personal, per a la seva
efectivitat.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat
Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació.

5. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT TRIENNI: SRA. .../... .
Aprovat per unanimitat.

Fets
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D’acord amb la instància presentada per la senyora .../... en data 26/10/2020 referent a la sol·licitud
de reconeixement del TRETZÈ trienni des del dia 09/10/2020.
Vist l’informe favorable del secretari Interventor d’aprovació del reconeixement del TRETZÈ
TRIENNI.

Fonaments de dret
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: APROVAR el reconeixement del TRETZÈ trienni, d’acord amb el que s’assenyala i
amb els drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació:
EMPLEAT PÚBLIC

TRIENNI
RECONEGUT

EFECTES

IMPORT MENSUAL

.../...

13

09/10/2020

371,67 (75% =278,
75)

Aquest augment suposa un augment mensual de 28,59 (75%= 21,44) euros en concepte d’
antiguitat.

SEGON: NOTIFICAR aquesta resolució a la interessada i al registre de personal, per a la seva
efectivitat.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat
Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació.

6. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT QUINQUENNI: SR. .../... .
Aprovat per unanimitat.

Fets
D’acord amb la instància presentada pel senyor .../... en data 26/10/2020 referent la sol·licitud de
reconeixement del SEGON quinquenni des del dia 04/10/2020.
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D’acord amb el conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova, d’acord
amb l’article 33 apartat 3 de retribucions complementàries que transcrit literalment diu “Els
quinquennis es cobraran en concepte de fidelitat cada 5 anys de permanència a l’ajuntament, a
comptar des de la data de l’últim augment de nivell assolit, o en cas que no se n’hagi assolit
cap o que no hagi variat l’inicial, a partir de la data d’incorporació a l’empresa.
Del total del còmput de la permanència es tindran en compte només els quinquennis que es
generin a partir de la data 22/05/2015. De manera que la generació, reconeixement i retribució
del primer quinquenni serà a partir d’aquesta data, no retribuïnt-se el quinquennis generats
amb anterioritat a aquesta data.
De manera que atès que en l’anterior conveni es reconeixia l’augment de nivell cada 5 anys, no
es podrà demanar els quinquennis generats abans de la data 22/05/2015. El concepte retributiu
de quinquenni substitueix l’anterior regulació d’augment de nivell per cada 5 anys de
permanència.
Tots els treballadors tindran un augment de 50 euros mensuals en la seva nòmina per les 14
pagues anuals en concepte de quinquenni.”
Vist l’informe favorable del secretari Interventor.

Fonaments de dret
Conveni col.lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar el reconeixement del segon QUINQUENNI, d’acord amb el que s’assenyala, i
amb els drets econòmics reconeguts a la vigent reglamentació, al següent treballador:
EMPLEAT PÚBLIC

.../...

Data efecte primer
quinquenni

DATA EFECTES
SEGON QUINQUENI

IMPORT BRUT
MENSUAL

04/10/2015

04/10/2020

108,52

Aquest augment suposa un augment mensual de 54,26 euros en concepte de quinquenni.
SEGON: NOTIFICAR aquesta resolució al interessat per a la seva efectivitat.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar una demanda davant el Jutjat
Social competent en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva notificació.

7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA I BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS
SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE 2 AGENTS CÍVICS I CONSTITUCIÓ
DE BORSA DE TREBALL, I PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA D’URGÈNCIA
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Aprovat per unanimitat.

Fets
Vista la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació
ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès
derivada de la Covid-19, de la qual és beneficiari l’Ajuntament de Móra la Nova. Entre les
actuacions subvencionables hi ha la possible contractació de personal temporal.
Vista la voluntat de l’equip de govern de dotar 2 agents cívics de forma temporal, per atendre
les necessitats de divulgar i promoure el civisme entre els/les usuaris/àries d'espais i serveis
públics (via pública, parcs i jardins, carrers comercials, i especialment en matèria de salut
pública -COVID19- etc.)

Fonaments de dret
L'art. 10.2 TREBEP estableix que "La selecció de funcionaris interins haurà de realitzar-se
mitjançant procediments àgils que respectaran en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat
i publicitat", per la qual cosa la selecció d'aquest personal està sotmesa als mateixos principis
que la dels funcionaris de carrera i laborals fixos, és a dir, als principis de mèrit, capacitat,
igualtat i publicitat i el procediment selectiu, haurà de ser similar, encara que més àgil que per
seleccionar places o llocs permanents.
D'això, es pot col·legir que si bé l'Ajuntament ha de complir amb els principis citats per a l'accés
a la funció pública, pot per raons d'urgència i amb caràcter excepcional, seleccionar al seu
personal interí o laboral temporal, de forma més àgil que per seleccionar places o llocs
permanents, amb terminis més breus, temari més reduït , proves més senzilles i publicitat més
limitada, com la publicació a la seu electrònica (web municipal) taulons d'edictes o altres
mitjans de difusió pública, sense necessitat de publicació en altres diaris oficials.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar les bases reguladores (que s’annexen a aquest acord) de la convocatòria del
procés selectiu per seleccionar 2 agents cívics pel procediment de màxima urgència, personal
laboral, amb caràcter temporal, i la constitució d'una borsa de treball.
Segon. Convocar el procés selectiu per seleccionar 2 agents cívics, personal laboral, amb
caràcter temporal, i la constitució d'una borsa de treball.
Tercer. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el tauler d'anuncis de la
corporació de la seu electrònica de l’Ajuntament de Móra la Nova a l’apartat e-tauler.
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ANNEX
BASES REGULADORES DEL PROCES DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ
TEMPORAL DE 2 AGENTS CÍVICS I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

1. OBJECTE

L’objecte de la convocatòria és cobrir per màxima urgència, en règim temporal, de 2 llocs de
treball, destinats a persones beneficiàries de subvencions per a la realització d’accions que
fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i
el Baix Penedès derivada de la Covid-19, i constitució de borsa de treball, en les següents
modalitats:
2 Agents Cívics, Grup Professional C2
D’acord amb l’article 3 del conveni col•lectiu de treball de l’ajuntament de Móra la Nova per al
període 2015-2018 queden excloses d’aquest el personal contractat per l’Ajuntament de Móra
la Nova, per a dur a terme Tallers d’Ocupació, programes subvencionables per les
administracions públiques que de forma puntual executi l’entitat o qualsevol altra activitat
puntual o programa/model anàleg.
De manera que serà aplicable a les contractacions per agent cívic el conveni col·lectiu del
sector que sigui assimilable d’acord amb la categoria i funcions del lloc.
Funcions dels Agents Cívics

1. Divulgar i promoure el civisme entre els/les usuaris/àries d'espais i serveis públics (via
pública, parcs i jardins, carrers comercials, i especialment en matèria de salut pública COVID19- etc.)
2. Realitzar accions de divulgació de la cultura cívica entre els/les usuaris/àries d’espais
públics, dins el marc de campanyes i polítiques públiques afins, per tal que es faci un ús
correcte dels drets i deures de la ciutadania a la via pública.
3. Desenvolupar activitats d’acompanyament en l’ús d’espais públics a grups específics o a
persones dependents que ho requereixin (gent gran, persones amb discapacitat, etc.)
4. Amonestar verbalment aquelles conductes incíviques, i de vegades conflictives, i posarse en contacte amb altres serveis de seguretat públics que actuen dins la seva àrea
geogràfica.
5. Facilitar informació d’interès pràctic (adreces, situació dels transports públics, telèfons
públics, etc.) sobre els recursos, els equipaments, i les instal·lacions, i altres
organitzacions o institucions ubicades a la seva àrea geogràfica de treball.
6. Desenvolupar activitats d’acompanyament en l’ús d’instal·lacions o equipaments a
persones dependents que ho requereixin (gent gran, persones amb discapacitat, etc.).
7. Facilitar l’accés al patrimoni públic per part de la ciutadania i el seu coneixement.
8. Altres tasques de caràcter transitori: 10.1 Vetllar pel compliment de reglaments,
ordenances i altres normatives i actes municipals, mitjançant la “revisió in situ” de guals,
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9.
10.

11.

12.

llicències d’ocupació de la via pública, abocaments, mercat ambulant, etc., als efectes de
comunicar les incidències detectades al seu cap. 10.2 Detectar i comunicar els efectes
detectats en la via pública i en el mobiliari urbà al seu cap a fi del seu trasllat al
departament corresponent.
Vetllar pels interessos municipals en la realització de les seves funcions.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i per la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i
organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i
confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la
seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes pel seu superior.

2. CONDICIONS GENERALS DE LES PERSONES ASPIRANTS

1. Ser nacional d’algun dels Estats membres de la Unió Europea, de conformitat
amb l’article 57 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

2. Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat màxima de jubilació forçosa.

3. No haver estat separada del servei de l’Estat, de l’Administració Local, de la
Comunitat Autònoma o de qualsevol altre Administració Pública d’àmbit de la Unió
Europea, per cap expedient disciplinari i no tenir antecedents penals per delictes
que inhabilitin per a l’exercici de funcions públiques. (segons ANNEX II)

4. No tenir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal exercici de les
funcions a exercir, ni trobar-se inclosa en cap de les causes d’incapacitat
legalment establertes. (segons ANNEX II)

5. Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades al Servei d’Ocupació
de Catalunya

3. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES PERSONES ASPIRANTS
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1. Estar en possessió d’un títol de CFGS, CFGM o Batxillerat (o títols equivalents).

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD PER CONCÓRRER AL PROCÉS DE SELECCIÓ.

El termini de presentació de sol·licitud, SERÀ DE 5 DIES HÀBILS, i s’inicia l’endemà de la
publicació de l’anunci al web de l’Ajuntament de Móra la Nova.
Cal fer-ho al registre de l’Ajuntament de Móra la Nova, acompanyant la instància de sol·licitud
(segons ANNEXOS I i II) còpia de:

Fotocòpia del DNI
Títol acadèmic requerit.
Documents acreditatius d’experiència laboral (informe vida laboral i contractes)
Documents acreditatius de formació complementària a la requerida.

Documents justificatius dels mèrits al·legats: cal justificar el període treballat i la naturalesa de
les funcions, i es justificaran o bé:

mitjançant certificat expedit per l’administració pública on s’hagin prestat els serveis on
es faci constar el període treballat i la naturalesa de les funcions, en cas de haver
treballat per una administració pública;
mitjançant informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social, i a més a més la presentació de contractes de treball o fulls de nòmina,
en cas d’haver treballat per l’empresa privada.

Per períodes de temps de treball que generin més d’un contracte caldrà presentar tots els
contractes de treball generats o bé almenys una nómina per cadascún dels contractes, atés
que és en els contractes o les nómines on es reflecteix la naturalesa de les funcions
desenvolupades.
Els Cursos es justificaran mitjançant fotocòpia del títol o certificat acreditatiu.
No es tindran en compte els mèrits que no s’hagin presentat en el període de presentació de
sol·licituds.

5. PROCÉS SELECTIU.

Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la següent
composició:
PRESIDENT:
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Recaurà en el Sr. Josep Maria Piñol Jurado, secretari interventor de l’Ajuntament de Móra la
Nova.
VOCALS:
El Sr. .../..., personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova.
Sr. .../... , personal laboral de l’Ajuntament de Móra la Nova
SECRETARI:
Recaurà en el Sr. Josep Maria Piñol Jurado, secretari interventor de l’Ajuntament de Móra la
Nova.
El procés el configuraran els barems que tot seguit es relacionen:

1. Valoració de mèrits:

Experiència professional acreditada en el desenvolupament d’activitats relacionades amb el lloc
de treball: 0,2 punts per mes complet treballat. Fins un màxim 4 punts.

Formació complementària (cursos) a la requerida, acreditada, relacionada amb el lloc de
treball: 0,25 punts per curs fins a 20 hores; 0,40 per curs entre 21 i 40 hores; 1 punt per curs a
partir de 41 hores. Fins un màxim de 4 punts.

2. Entrevista personal: es podrà fer una entrevista als aspirants sobre funcions a
desenvolupar, experiència professional i idoneïtat pel lloc a ocupar. Fins un màxim de 4
punts.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

CONTRACTES
8. APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE I DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT I LES OBRES D'IMPLEMENTACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ D'UN
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SISTEMA DE FILTRATGE PER A L'ELIMINACIÓ DE PLAGUICIDES AL POU POMPEU
FABRA DE MÓRA LA NOVA
Aprovat per unanimitat.

Fets
En data 20/11//2019 per acord de la Junta de Govern Local es va ADJUDICAR a l’empresa
CAPELGE, S.L.,. amb CIF B43524131, el Contracte mixt de subministrament i obres de per a
l'execució del subministrament i les obres d'implementació de la instal.lació d'un sistema de
filtratge per a l'eliminació de plaguicides al pou Pompeu Fabra de Móra la Nova amb un preu
d´execució del contracte, de setanta mil vuit-cents vuitanta euros amb vuitanta cèntims d'euro
(70.880,00€), i catorze mil vuit-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta cèntims d'euros
(14.884,80€) d’IVA. Total del preu 85.764,8€ IVA inclòs.
Mitjançant acta de data 28 de setembre de 2020 s’acorda per part de totes les parts afectades
(ajuntament, contractista, director facultatiu, projectista) una modificació del projecte que regeix
aquesta contractació.
Per part del Director facultatiu d'aquestes obres es redacta i presenta per a la seva aprovació,
projecte tècnic modificat on es recullen detalladament les modificacions, que consisteixen en
l'augment d'unitats ja previstes en el projecte.
En l’acta de data 28 de setembre de 2020 es descriu el tipus de modificació qualificada de no
substancial i se’n justifiquen les raons.
Vist que es tracta simplement de canviar el tipus de tancament on estaran ubicats els filtres de
carbó actiu que afecta al capítol 1 del pressupost OBRA CIVIL. En el projecte inicial el
tancament previst era mitjançant unes planxes d’acer galvanitzat. Amb el projecte modificat el
tancament serà mitjançant mur de càrrega de bloc de formigó. Es justifica el canvi per raons de
seguretat de la instal•lació davant fenòmens meteorològics i per dotar de major vida útil la
instal•lació.
Vist que es coneix que una modificació d'un contracte (d’acord amb l’article 205 de la Llei 9
/2017 de Contractes del Sector Públic) es considera substancial quan té com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent al celebrat al principi, la qual cosa no es dóna en
el present supòsit, ja que no canvia la naturalesa del contracte.
Vist que es constata que tanmateix que No es compleix cap de les condicions per considerar
substancial la modificació. En concret NO es compleix cap de les condicions següents:
1r Que la modificació introdueixi condicions que, d'haver figurat en el procediment de
contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents dels seleccionats
inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent a l'acceptada inicialment o haurien atret a més
participants en el procediment de contractació. NO ES DÓNA EN EL PRESENT CAS atés que
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és canvia únicament una part molt petita del projecte que no altera la capacitat de presentar
ofertes pels candidats ni requereix d'una classificació del contractista diferent ja que en el
procediment de licitació original no es va exigir classificació.
2n Que la modificació alteri l'equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista d'una
manera que no estava prevista en el contracte inicial. NO ES DÓNA EN EL PRESENT CAS
atés que el canvi del tipus de tancament de la caseta dels filtres que passa a ser d’obra enlloc d’
ultilitzar acer galvanitzat no representa cap increment del pressupost inicial del contracte.
3r Que la modificació ampliï de manera important l'àmbit del contracte. NO ES DÓNA EN EL
PRESENT CAS atés que no hi ha increment de la quantia del contracte.

Fonaments de dret
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el projecte modificat del subministrament i les obres d'implementació de la
instal.lació d'un sistema de filtratge per a l'eliminació de plaguicides al pou Pompeu Fabra de
Móra la Nova per import de 90.461,80 euros (IVA Inclòs).
SEGON.- Aprovar l'expedient de modificació del contracte del subministrament i les obres
d'implementació de la instal·lació d'un sistema de filtratge per a l'eliminació de plaguicides al
pou Pompeu Fabra de Móra la Nova adjudicat a l'empresa CAPELGE, S.L.,. amb CIF
B43524131 pel preu de 85.764,8€ IVA inclòs euros que no varia a conseqüència de la
modificació.
La modificació no suposa un increment del pressupost de l’actuació sinó una disminució
mínima del pressupost del projecte inicial de 146,48 €.
TERCER.- El termini d'execució de les obres no s’amplia fruit d’aquesta modificació.
QUART.- Aquesta modificació de contracte no suposa nova despesa.
CINQUÈ.- Notificar aquesta Resolució al contractista.
SISÈ.- Publicar la modificació acordada en el Perfil de Contractant, d'acord amb el que
s'estableix en els articles 207 i 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE CONTRACTACIÓ DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEI DE DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES
DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA, ADEQUACIÓ A LA NOVA NORMATIVA DE
PROTECCIÓ DE DADES I AUDITORIA ACTUAL, I L’ASSESSORAMENT.
Aprovat per unanimitat.

Fets
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió de data 12/08/2020, va aprovar el
plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen el contracte administratiu
de servei de delegat/da de protecció de dades de l’ajuntament de Móra la Nova, adequació a la
nova normativa de protecció de dades i auditoria actual, i l’assessorament, ..., amb un
pressupost de licitació 8.228 € (IVA Inclòs). Essent el termini d’execució de 4 anualitats.
En data 31/08/2020 va finalitzar el termini per a la presentació de proposicions per participar
en el procediment obert del contracte administratiu de servei de delegat/da de protecció de
dades de l’ajuntament de Móra la Nova, adequació a la nova normativa de protecció de dades i
auditoria actual, i l’assessorament, ... de l’Ajuntament de Móra la Nova, havent-se rebut en el
registre telemàtic del portal de contractació pública d’aquest Ajuntament, 4 proposicions per
participar en la licitació referida.
De conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta
contractació es procedí a la qualificació prèvia dels documents presentats per les diferents
empreses participants, dins del termini i la forma escaients, del “SOBRE A, Documentació
administrativa”.
Es presentaren 4 empreses participants en el procediment de contractació:
Denominación
social
CAPA
ASISTENCIAL,

8

NIF

Fecha
entrada

de

B25798299

26/08/2020

Hora
entrada
09:03:45

S.L.
SEGURDADES, SL

de

Registro
entrada

de

4309440003-12020002529-2

B43706498

31/08/2020

11:42:32

4309440003-12020002561-2

TECNODOSIS,S.L.

B65127318

31/08/2020

12:49:26

4309440003-12020002567-2
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GLOBAL
DATA SL

LEGAL

B62436001

31/08/2020

22:01:50

4309440003-12020002573-2

La Mesa en sessions de data 21/09/2020 i 8/10/2020 (de comprovació de requeriment d’
esmenes) considerà ADMESES i ACCEPTADES les documentacions del sobre A presentades
per les empreses licitadores següents:
Denominación
social
CAPA
ASISTENCIAL,

8

NIF

Fecha
entrada

de

B25798299

26/08/2020

Hora
entrada
09:03:45

S.L.

de

Registro
entrada

de

4309440003-12020002529-2

SEGURDADES, SL

B43706498

31/08/2020

11:42:32

4309440003-12020002561-2

TECNODOSIS,S.L.

B65127318

31/08/2020

12:49:26

4309440003-12020002567-2

GLOBAL
DATA SL

LEGAL

B62436001

31/08/2020

22:01:50

4309440003-12020002573-2

En data 13/10/2020 en nova sessió de la Mesa es procedí a l’obertura del sobre B de criteris de
valoració automàtica obtenint-se el següent resultat:
VALORACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS
C AP A
8 GLOBAL
ASSISTENCIAL LEGAL
SL
DATA SL

EMPRESES
Posar a disposició de l’Ajuntament una
aplicació (eina informàtica o plataforma
virtual) en la que s’haurà d’integrar la
documentació en suport digital accessible
pel client -30 PUNTSCriteri econòmic -50 PUNTS-

30

SEGURDADES
SL

30

30

TECNODOSIS
SL

30

20,580

36,143

50,000

30,870

Oferta econòmica -50 PUNTS

5.440,00 €

4.412 €

3.496 €

4.760 €

Baixa

1.360,00 €

2.388 €

3.304 €

2.040 €

NO

SI

SI

SI

50,580

66,143

80,000

60,870

Baixa anormal: superior a 25% de 6.800 €
(pressupost base de licitació sense IVA).
És a dir superior a 1700€
VALORACIÓ
TOTAL
AUTOMÀTICS PER EMPRESA

PUNTS
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En sessió de la mateixa data i vist que 3 de les ofertes eren anormalment baixes la Mesa va
acordar REQUERIR A les següents empreses, atorgant un termini de 3 dies hàbils, la
justificació de les ofertes anormals (baixes superiors al 25% del pressupost base de licitació
sense IVA) presentades d’acord amb l’article 149 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic
Empreses a les quals es va requerir mitjançant mail de data 21/10/2020, havent acomplert el
requeriment i justificat les ofertes anormals únicament 2 de les empreses requerides

Empresa a requerir
Compliment del requeriment
SEGURDADES SL

SÍ

GLOBAL LEGAL DATA SL

SÍ

TECNODOSIS SL

NO

De manera que procedeix excloure del procediment de licitació per oferta anormal la següent
empresa:

Empresa a requerir
Compliment del requeriment
TECNODOSIS SL

NO

De manera que finalment la relació classificada d’ofertes de major a menor puntuació és la
següent:
Empresa

Puntuació TOTAL de
major a menor

SEGURDADES SL

80,000

GLOBAL LEGAL DATA SL

66,143

CAPA 8 ASSISTENCIAL SL

50,580

Fonaments de dret
1. FONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent:

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que pel s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
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Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no
contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30
/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú
Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.

De conformitat amb l’article 151 del TRLCSP, i amb l’acta de la Mesa de contractació de data 28
/10/2020, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de (cinc) 5 DIES HÀBILS, presenti la
documentació acreditativa següent:

Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o autorització a l’
Ajuntament de Móra la Nova per consultar-les
Aportació d’una garantia equivalent al 5% del preu d’execució sense IVA, és a dir una
garantia de 174,80 €.

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- ASSUMIR el contingut i ELEVAR a l'òrgan de contractació la relació classificada, per
ordre decreixent, de les proposicions presentades I valorades.
Empresa

Puntuació TOTAL de
major a menor

SEGURDADES SL

80,000

GLOBAL LEGAL DATA SL

66,143

CAPA 8 ASSISTENCIAL SL

50,580

Una de les ofertes presentades es declara desproporcionada o anormal, I PER TANT EXLOSA
Empresa a requerir
TECNODOSIS SL

Oferta anormal
SI
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D’acord amb aquesta relació classificada, l’empresa licitadora, Segurdades SL amb CIF
B43706498, obté la puntuació total de 80 punts, i el preu d’execució del contracte, quatre mil
dos-cents trenta euros (4.230€) IVA inclòs per les 4 anualitats de durada.
SEGON.- REQUERIR A l’empresa Segurdades SL amb CIF B43706498, a la vista de la
documentació administrativa presentada en el sobre A i d’acord amb la clàusula 14ª del plec de
clàusules administraves per a que, aporti la següent documentació, en el termini de 5 dies
hàbils:

Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o autorització a l’
Ajuntament de Móra la Nova per consultar-les
Aportació d’una garantia equivalent al 5% del preu d’execució sense IVA, és a dir una
garantia de 174,80 €.

La correcta acreditació de la constitució de la garantia per import de 174,80€ es durà a
terme per mitjà de la presentació d’un justificant de pagament bancari, o justificant de
pagament en les oficines de registre.
De manera que l’ingrés de l’esmentada garantia s’haurà de realitzar a les oficines de l’
AJuntament (INTERVENCIó) situades a la primera planta de l’edifici de l’Ajuntament, al
Carrer Major núm. 88 de Móra la Nova, en horari de 10:30 a 14:00 hores, o en el compte
de núm. ES08 0182 5634 1900 0000 3267 el titular del qual és l’Ajuntament de Móra la
Nova, fent constar en l’ordre de transferència el núm. 03/2020 CONTRACTES DE
SERVEIS. SEGURDADES SL..
De no complementar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’
entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3
per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En el supòsit de no complementar-se adequadament el requeriment previst a l’article
151 del TRLCSP, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i, per aquest motiu,
es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador per l’ordre en què
hagin quedat classificades les ofertes.
TERCER Notificar aquest acord a l’empresa Segurdades SL.
QUART. Fer advertiment exprés que, de no complementar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les
conseqüències establertes a l’article 151 TRLCSP.
CINQUÈ. Publicar aquest acord al perfil del contractant.
SISÈ. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació, contra el
present Acord no és procedent cap tipus de recurs.
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Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

SUBVENCIONS
10. SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL
A CATALUNYA 2020
Aprovat per unanimitat.
Fets
Vista la resolució TSF/2537/2020 de 8 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any
2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en practiques
de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya (SOC – JENP).
Els elevats percentatges de persones joves que estan en situació d'atur, tot i haver obtingut
una titulació reglada o laboral que les habiliten per accedir al mercat de treball, constitueixen
una preocupació social àmpliament compartida per la societat catalana i pel Govern de la
Generalitat, que l'ha assumit com una de les prioritats de l'acció del Govern.
En aquest context, l'any 2016 es va publicar l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a
Catalunya, amb la que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb la col·laboració dels
ajuntaments, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre de Catalunya, pretenia millorar
l'ocupabilitat de les persones joves amb títol o certificat de professionalitat mitjançant la
contractació, durant un període de sis mesos, a jornada completa amb la modalitat contractual
de pràctiques.
La bona acceptació del programa ha permès que gairebé 4.350 persones joves hagin estat
contractades i hagin pogut adquirir aptituds i competències derivades de la pràctica laboral
sobre la matèria dels seus estudis.
Continuant amb la mateixa finalitat, es va publicar l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de
Garantia Juvenil a Catalunya, que va introduir algunes millores, la qual cosa ens permet ara
impulsar aquesta nova convocatòria amb el mateix objectiu de promoure la contractació de
persones joves en allò que s'han format i facilitar la seva permanència al mercat laboral.
En aquest sentit, per tal de donar oportunitats de primera experiència laboral, en allò que s'han
format, al nombre més gran de persones joves possibles, no podran participar en aquesta
convocatòria les persones joves que hagin participat en les de l'any 2018 i 2019.
L’objecte d’aquesta ordre es obrir la convocatòria, per a l'any 2020, de les subvencions
previstes a l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de
persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya (DOGC núm. 7665,
de 17 de juliol de 2018).
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Fonaments de dret

Resolució TSF/2537/2020 de 8 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2020,
per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en practiques de
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya (SOC – JENP)

S’ACORDA:
PRIMER: SOL·LICITAR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies una subvenció per
incentivar la contractació en pràctiques de les persones beneficiàries del Programa de garantia
a Catalunya indicades a continuació per un import total de:
Nombre de contractes: 1
Quantia del mòdul: 11.000,00
Subvenció sol·licitada: 11.000,00
Els contractes de treball en pràctiques seran de la següent grup professional:
1 Auxiliar Administratiu gestió dins del grup C2.
SEGON: Facultar l’Alcalde President per a la signatura de la documentació escaient.
AL·LEGACIONS
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES D’AL.LEGACIONS A PRESENTAR PER
L´AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA AL PROJECTE DE PLA HIDROLÒGIC DE L'EBRE
2021-2027.
Aprovat per unanimitat.

Fets
A l'empara de l'article 74 de Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la planificació hidrològica i a l'empara de l'article 16 de la Llei 27/2006, de 18 de
juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a
la justícia en matèria de medi ambient, de conformitat amb l'anunci de la Direcció General de
l'Aigua pel qual s'inicia el període de consulta pública dels documents titulats "Esquema
provisional de temes importants" corresponents al procés de revisió de tercer cicle dels plans
hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta,
Melilla, Segura i Xúquer i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del
Cantàbric Oriental (en l'àmbit de competència de l’Administració General de l'Estat), Miño-Sil,
Duero, Tajo, Guadiana i Ebre, publicat en el BOE nombre 21, de 24 de gener de 2020, es
proposa la interposició, davant de la Confederación Hidrogràfica, de les oportunes al.legacions
a presentar per l´Ajuntament de Móra la Nova.
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Fonaments de dret
Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
La llei 39/2015, d’1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de ls Administracions
Públiques.
Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de
participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient
Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació
hidrològica
El Decret de l’Alcaldia núm. 106/2019, de 25 de juny, pel qual es deleguen diverses
atribucions de l’Alcalde a favor de la Junta de Govern Local i a les regidories delegades

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER: APROVAR i PRESENTAR (facultant a l'Alcaldia o regidor en qui delegui) davant la
Confederación Hidrogràfica del Ebre les al·legacions de l´Ajuntament de Móra la Nova en
relació la fitxa 09 sobre la resiliència de Delta de l'Ebre, de l'Esquema Provisional de Temes
Importants, del projecte de Pla Hidrològic de l'Ebre en tràmit d'aprovació, que a continuación es
relacionen:
Primera.- La resiliència és un concepte que es va reconèixer, entre d'altres, a través de la
Carta Mundial de la Natura de 1982, amb l'objectiu que en el desenvolupament de plans
econòmics es tingués en compte la capacitat a llarg termini dels sistemes naturals, amb la
finalitat d'assegurar l'assentament i la supervivència de les espècies animals. El 2012, els
estats membres compareixents en la Conferència de Nacions Unides sobre el
Desenvolupament Sostenible (Rio + 20) es van comprometre a facilitar la conservació,
regeneració, el restabliment i la resiliència dels ecosistemes front als problemes nous i
emergents:
"Reconeixem que els oceans, els mars i les zones costaneres constitueixen un component
integrat i essencial de l'ecosistema terrestre i són fonamentals per a mantenir-lo, i que el dret
internacional, reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret de la Mar,
proporciona el marc jurídic per a la conservació i ús sostenible dels oceans i els seus recursos.
Destaquem la importància de la conservació i ús sostenible dels oceans i mars i els seus
recursos per al desenvolupament sostenible, en particular mitjançant la seva contribució a
l'eradicació de la pobresa, el desenvolupament econòmic sostingut, la seguretat alimentària, la
creació de mitjans de vida sostenibles i treball decent, i a el mateix temps, la protecció de la
biodiversitat i el medi marí i les mesures per fer front als efectes de l'canvi climàtic. En
conseqüència, ens comprometem a protegir i restaurar la salut, productivitat i resiliència dels
oceans i ecosistemes marins i mantenir la seva biodiversitat, promoure la seva conservació i ús
sostenible per a les generacions presents i futures i aplicar efectivament un enfocament
ecosistèmic i l'enfocament de precaució en la gestió, de conformitat amb el dret internacional,
de les activitats que tinguin efectes en el medi marí per aconseguir les tres dimensions de el
desenvolupament sostenible. "
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La situació actual de Delta de l'Ebre, així com els impactes previstos en relació amb l'elevació
de el nivell de la mar i els canvis en les dinàmiques sedimentàries continguts a la fitxa EpTI 09
han de ser revisats i actualitzats, necessitat que el temporal Glòria i les seves gravíssimes
conseqüències han mostrat en tota la seva cruesa. El temporal Glòria (19-23 de gener de 2020)
ha afectat especialment a delta de l'Ebre, però el més preocupant és que no ha estat el primer
temporal que ha causat danys importants al delta ni serà, sens dubte, l'últim. Al respecte, cal
assenyalar els pronunciaments unànimes del col·lectiu científic i d'altres col·lectius, com el
Col·legi Oficial de Geòlegs, que aposten per una solució estructural per garantir l'estabilitat i la
persistència (és a dir, la resiliència) de delta de l'Ebre com a sistema socioecològic únic protegit
per la legislació ambiental, solució que passa per la mobilització de sediments cap al delta.
Dit això, hem de posar de manifest que les consideracions sobre la situació actual del Delta de
l'Ebre, contingudes en la fitxa EpTI09, no fan més que vulnerar els compromisos internacionals
que l'Estat va assumir en el seu moment, amb la finalitat de protegir tots aquells espais que
pels seus valors naturals, paisatgístics i, la seva vulnerabilitat cada vegada més gran,
requereixen l'adopció immediata de mesures efectives i eficaces.
Segona.- L'actual situació de Delta de l'Ebre i la inactivitat en la implementació de mesures
efectives en contra del seu debilitament constant, irromp de manera frontal contra els principis
que imperen en la normativa de protecció d'entorns naturals i la seva biodiversitat, recollits i
traslladats de la Directiva 92/43 / CEE de Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, mitjançant l'article 2, de la Llei
42/2007, de 13 de desembre , del Patrimoni Natural i de la biodiversitat (en endavant LPNB),
entenent que ha de prevaler en la protecció espais protegits, la conservació i la restauració de
la biodiversitat i la geodiversitat del que hàbitats naturals i, de la fauna i flora silvestres.
El delta de l'Ebre va ser plenament funcional com a sistema deltaic fins que la construcció
d'embassaments i la detracció de cabals a la conca esdevenir intensius. La pèrdua de
funcionalitat de delta es va accelerar en els anys 60 del passat segle, sobretot a conseqüència
de la construcció dels embassaments de Mequinensa i Riba-Roja a la conca baixa. El
desenvolupament del regadiu, que consumeix el 90% de l'aigua utilitzada en la conca, i la
construcció de prop de 200 embassaments, que retenen més de l'99% dels sediments (Ibáñez
et al., 1996; Rovira et al., 2015) , han suposat una reducció substancial (al voltant de l'40%) del
cabal del riu Ebre en el seu curs inferior i han exacerbat els processos d'erosió costanera al
delta. Concretament, el retrocés de la costa a l'entorn de la desembocadura actual (que arriba
a superar els 10 m / any) és conseqüència directa de la retenció de sediments pels
embassaments. En sectors propers, com la platja de la Marquesa, al hemidelta nord, la
influència de l'aportació sedimentari d'origen fluvial és menor, sent la taxa de retrocés de la línia
de costa de l'ordre de 3 m / any. No obstant això, la criticitat de la situació actual s'accelera pel
progressiu debilitament de la platja (és a dir, la reducció del volum de sediment, de cota i
d'amplada), que comporta una elevada vulnerabilitat davant els temporals. Aquesta debilitat es
manifesta també en el cas de la barra o fletxa litoral del Trabucador, al hemidelta sud. En
aquesta barra, el retrocés de la línia de costa es tradueix en la seva migració en direcció a el
continent. Els temporals que de forma recurrent han afectat la costa i al delta de l'Ebre han
provocat en diverses ocasions el trencament d'aquesta barra, amb l'obertura de bretxes que
comunicaven directament les aigües procedents de mar obert amb la badia dels Alfacs.
Val a dir en aquest sentit que, la LPNB (art. 5) exigeix als poders públics que s'integrin en les
polítiques sectorials, com és el cas de la planificació hidrològica, els objectius i les previsions
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necessàries per a la conservació i valoració del Patrimoni Natural, la protecció de la
Biodiversitat i la geodiversitat, la conservació i l'ús sostenible dels recursos naturals, la
prevenció de la fragmentació dels hàbitats i el manteniment i, si escau, la restauració de la
integritat dels ecosistemes. I és això mateix, el que es preveu en els articles 42 i 92 bis de Reial
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües (en
endavant també TRLA), que transposen a l'ordenament jurídic intern, els preceptes de la
Directiva 2000/60 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual
s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües (en endavant
Directiva Marc de l'Aigua), per tal d'implementar els objectius mediambientals derivats de la
planificació hidrològica, el compliment de les normes de protecció i objectius ambientals
particulars per a cada zona en concret.
Si abans consideràvem que des d'un punt de vista internacional, la interpretació del context i la
situació actual del Delta de l'Ebre, així com les mesures futuribles previstes vulneraven els
compromisos adoptats a Rio +20, des del punt de vista de l'ordenament jurídic intern, les
consideracions, observacions, interpretacions i mesures previstes en benefici de la resiliència
d'aquest espai protegit contingudes en la EpTI09, incompleixen tota exigència prevista a la
vigent normativa, fragmentant la transversalitat, l'harmonització i la confluència de normes
sectorials en matèria ambiental.
Resulta exemplar en matèria de persecució i compliment d'objectius ambientals, el
pronunciament de la Sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 11 de
setembre de 2012, respecte les exigències i el compliment d'objectius en les Zones LIC i els
caps de la Directiva 92/43 / CEE:
"És molt de tenir en compte que la mateixa Directiva 92/43 / CEE, en el seu article 4.5, preveu
que, des del moment en què un lloc figuri en la llista aprovada per la Comissió, quedarà sotmès
al que disposen els números 2, 3 i 4 del seu article 6 (és a dir, a el deure d'adoptar les mesures
idònies per evitar el deteriorament dels hàbitats naturals i d'espècies, així com les alteracions
que repercuteixin en les espècies que hagin motivat la designació, en la mesura en què
aquestes alteracions puguin tenir un efecte apreciable pel que fa als objectius de la Directiva,
així com a la necessària avaluació de les repercussions en el lloc d'aquells plans o projectes
que, sense tenir relació directa amb la gestió d'aquell o sense ser necessaris per a aquesta,
puguin afectar de forma apreciable a aquest lloc). I, encara és més, d'acord amb el declarat pel
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, des del moment en què els Estats membres proposin
determinats llocs per a la seva aprovació com a LIC estan obligats a adoptar les mesures de
protecció apropiades, i "per tant no poden autoritzar intervencions que puguin alterar
significativament les característiques ecològiques d'aquests llocs, en particular intervencions
que comportin el risc de reduir de manera significativa la superfície d'un lloc, o de provocar la
desaparició d'espècies prioritàries que estiguin presents en ell, o, finalment, de tenir com a
resultat la destrucció d'aquest lloc o l'eliminació de les seves característiques representatives
"(sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sala Segona, de 14 de setembre de
2006, i sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Gran Sala, de 11 de setembre de
2012, i les que s'hi citen). "
Entenem en tot cas que, l'avaluació de les repercussions del PHE sobre el Delta de l'Ebre, des
del seu vessant d'espai natural protegit, ha estat un dels aspectes que aquesta Confederación
ha hagut de conjugar amb la planificació hidrològica, tot i que desconeixem en tot cas , si s'han
tingut en compte les noves circumstàncies i els últims successos esdevinguts en aquest espai,
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per tal d'assegurar que les mesures que s'adoptin no tindran com a resultat la degradació i la
posterior destrucció de Delta, tal com la resta d'Administracions Públiques, la societat civil i la
comunitat científica vénen reiterant des de fa anys. Es tracta per tant, de donar compliment al
que jurídicament es va comprometre l'Estat mitjançant la transposició al seu ordenament jurídic
dels objectius, deures i obligacions previstes en la Directiva 92/43 / CEE.
La implementació d'objectius ambientals en la planificació hidrològica no només impedeix que
les administracions públiques executin accions en perjudici de la singularitat dels espais
naturals protegits, sinó que també impedeix que aquestes es mantinguin inactives davant
situacions d'emergència i de catàstrofe natural, les quals ha quedat demostrat científicament,
que es repetiran al llarg dels anys i que de no afrontar-se, podrien provocar la desaparició de el
delta.
Tercera.- El temporal Glòria va negar amb aigua de mar unes 2.000 ha d'arrossars i va afectar
severament les badies dels Alfacs i del Fangar, la barra del Trabucador i l'illa de Buda, així com
instal·lacions d'aqüicultura, construccions, camins i altres elements, i va alterar l'hàbitat de
nombroses espècies de flora i fauna. La línia de la costa es va erosionar fortament en molts
trams. El temporal Glòria, en definitiva, ha superat els pitjors pronòstics i escenaris de
fenòmens extrems d'onatge i pujada de nivell de la mar, mostrant la vulnerabilitat d'aquest
territori.
El canvi climàtic i els seus efectes són i seran, cada vegada més, un factor de pressió afegit
sobre un territori ja extremadament vulnerable. La influència de la mateixa serà més evident a
mesura que avanci el segle XXI. Aquesta influència es manifestarà de manera molt especial
pels efectes acumulatius de l'ascens de el nivell de la mar, amb una pujada absoluta que podria
ser de fins a 1 mo més a finals de segle, amb taxes anuals de l'ordre d'1 cm / any (actualment
són ja d'uns 0,4 cm / any). En aquest context, fins i tot assumint que la freqüència i la intensitat
dels temporals no augmenti, la gravetat dels efectes serà més gran si no es produeix una
adaptació a la nova situació. La disminució progressiva d'elevació de delta que fa a la mar pel
canvi climàtic, agreujada per una subsidència d'1 a 5 mm / any, segons el lloc, faran que el
delta es vagi situant progressivament per sota el nivell de la mar, amb la corresponent
problemàtica associada (per exemple, inundació creixent i intrusió salina). Cal destacar, no
només, l'augment dels riscos d'inundació i de salinització, sinó també la pèrdua d'espais
naturals i afectació a les activitats econòmiques. Entre els impactes més destacats de la pèrdua
d'elevació de la plana deltaica s'esperen pèrdues de productivitat del cultiu de l'arròs i de
superfície d'arrossar i d'aiguamolls, i canvis en la distribució dels hàbitats (veure Sayol i Marc,
2018; Genua- Olmedo, 2016; i Prat et al., 2019 per a més informació).
És per tot això que, a l'empara de l'article 45.2 de la Constitució espanyola i de l'article 5 de la
LPBN, és urgent la presa de decisions ràpides, valents i encertades per al restabliment del
trànsit sedimentari cap al delta per evitar que situacions catastròfiques, com la provocada pel
temporal Glòria, i altres anteriorment, meriten tan freqüents que acabin provocant la
desaparició efectiva de delta a una velocitat impensable fa tan sols unes poques dècades.
Quarta.- Ha de posar-se de manifest que les consideracions contingudes en la EpTI09 en
relació a el procés d'adaptació de el delta i els canvis en les dinàmiques sedimentàries, en què
es nega que hi hagi pèrdues netes significatives de superfície emergida i de el volum de
material sedimentari, per tractar-se únicament d'una adaptació de la forma de delta, no es
tracta d'una consideració objectiva ajustada a la realitat actual. Només cal comparar sèries
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cartogràfiques d'alta resolució, incloent dades altimètriques, per demostrar que aquestes
afirmacions no se sostenen. A títol d'exemple, es pot comprovar la desaparició del camp de
dunes de la península del Fangar i de la platja de la Marquesa, format per un gran volum de
sorra que antany contribuïa a mitigar els efectes dels temporals. Dit això, cal requerir a aquesta
Confederació que d'ofici, practiqui totes aquelles actuacions necessàries que permetin
corroborar i contrastar les nostres afirmacions, entenent que aquest organisme disposa de
mecanismes i dades oficials que poden acreditar o desvirtuar aquest al·legat, esperant al seu
torn que, en virtut del que disposa el punt 6è de l'article 79 de Reial Decret 907/2007, de 6 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Planificació Hidrològica (des d'ara també RPH),
aquesta petició sigui inclosa en l'informe de resultat de les consultes públiques, amb la finalitat
de donar compliment dels drets de participació pública reconeguts en la Llei 27/2006, de 18 de
juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a
la justícia en matèria de medi ambient (en endavant també LAIPPAJ).
Està també constatat que el delta va deixar de guanyar superfície a partir de la construcció
extensiva d'embassaments a la conca de l'Ebre, i que la redistribució dels sediments existents
no és innòcua, ja que comporta una pèrdua d'hàbitats protegits de gran valor (com la illa de
Buda), de cultius (arrossars), de construccions i d'infraestructures. Tot això està lligat a la
principal causa de vulnerabilitat de delta de l'Ebre, que no és altra que la manca d'aportacions
de sediments, retinguts als embassaments, especialment en el de Mequinensa (des de 1966),
amb 1.534 hm3 de capacitat, i en el de Riba-roja (des de 1969), amb 210 hm3. Naturalment,
altres embassaments, situats aigües amunt dels anteriors, també tenen la seva quota en la
retenció de sediments en el conjunt de la xarxa fluvial de l'Ebre, i també s'haurà intervenir-hi de
manera progressiva. Des del punt de vista del lliure trànsit sedimentari (i de cabals), els
embassaments poden ser considerats com trombes en un sistema circulatori.
Respecte la viabilitat de la mobilització de sediments des dels embassaments de el tram final
de l'Ebre, s'afirma categòricament en la fitxa 9, que aquests no són viables, però en cap cas
s'aporta alguna referència concreta o avaluació de costos-beneficis ambientals, econòmics i
socials d'aquestes opcions, ni tampoc dels costos (de tot tipus) de no actuar, que s'han
d'avaluar i que són elevats amb tota probabilitat.
La motivació i la justificació sobre la no viabilitat de la mobilització de sediments no s'ajusta a
l'Informe de la Comissió Europea a el Parlament Europeu i al Consell sobre l'aplicació de la
Directiva Marc de l'Aigua (2000/60 / CE) i la Directiva d'Inundacions (2007/60 / CE) de
2019.02.26, en el qual es diu a l'Estat que els seus plans hidrològics han de internalitzar els
costos ambientals, que han d'incloure els efectes sobre les zones costaneres, ja que forma part
de la conca hidrogràfica (districte de conca). En aquest sentit, també hem de recordar el
pronunciament de la Sentència de Tribunal Suprem de nombre 1239/2019, de data 11 d'abril
2019, en la qual s'exigia que:
"La integració, en els plans hidrològics, dels objectius particulars de protecció de la Xarxa
Natura 2000 és una obligació que estableix l'article 4 de la Directiva Marc de l'Aigua. La
realització d'actuacions que afectin aquests espais ha de respectar els plans de gestió i, en tot
cas, ha d'estar acompanyada de les mesures preventives, reparadores o de compensació que
preveu la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. "
És per això que considerem les conclusions esmentades, contingudes en la fitxa del EpTI 09
sobre el delta de l'Ebre, contràries a l'esperit de les polítiques d'adaptació al canvi climàtic i
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contradictòries amb la necessitat urgent d'actuar en un territori en situació d'emergència
ecològica i climàtica, amb risc evident per a la seva pròpia supervivència. El retard en l'adopció
de la política de mobilització dels sediments dels embassaments cap al delta pot significar la
ràpida desaparició d'una bona part d'ell mateix. El pas següent hauria de ser, raonablement, la
realització d'assajos i proves pilot de viabilitat i rendiment del traspàs de sediments, començant
per l'embassament de Riba-roja.
Cinquena.- El dret a participar de manera efectiva i real en l'elaboració, modificació i revisió de
plans que preveu el punt 2 de l'article 3 de la LAIPPAJ, no persegueix que els poders públics
tractin en exclusiva de donar compliment als deures que es li atribueixen en matèria de
participació, a través de la simple obertura de processos de consulta pública en què la
ciutadania aporti les seves consideracions, suggeriments o dubtes al respecte, sinó que el
precisament exigeix la normativa en matèria de participació pública és que la ciutadania, el
públic en general, sigui escoltat i tingut en compte en la decisions que les administracions
públiques adoptin. I ens referim precisament a aquestes exigències doctrinals i jurisprudencials,
per evidenciar la manca d'assumpció de responsabilitats d'aquesta Confederación pel que fa a
participació pública en matèria ambiental, ja que com és coneguts per tots, els actors polítics,
socials, econòmics i la societat en general exigeixen l'adopció de mesures eficaces contra la
desaparició de Delta de l'Ebre. la participació efectiva i real es materialitza per la confluència de
diferents factors associats entre si, que permeten al públic en general el desplegament i
l'exercici ple de el dret de participació pública . Com recordarà aquest Organisme la participació
pública (font de la llibertat democràtica de societats avançades), requereix i exigeix als
poders públics capacitat d'acceptació de perspectives diferents o alternatives sobre un mateix
assumpte, qüestió que al Delta de l'Ebre encara no ha estat resolta - recordi si no la Sentència
de Tribunal Superior de Justícia de Valladolid nombre 4095/2017, de data 29 de desembre de
2017, la qual recordava que el s'ha de garantir és una participació real i efectiva en la presa de
decisions que afectin el medi ambient i que aquesta participació implica que s'escolti
precisament a aquells sectors de la societat diferents de l'Administració-.
Hi ha unanimitat entre la pràctica totalitat d'actors socials, econòmics, polítics i científics de
delta sobre la necessitat d'abordar la mobilització de sediments dels embassaments, com s'ha
posat de manifest mitjançant la formació de la "Taula de Consens de Delta", en el marc
s'haurien d'adoptar acords sobre el tema que portin a la definició i execució de mesures urgents
per a l'aportació de sediments a el delta. Aquestes propostes s'han d'integrar en la "Estratègia
per a la protecció de Delta de l'Ebre", a elaborar per la Direcció General de Costes del
MITECO, en la qual hauria de participar també la Direcció General de l'Aigua. Aquesta
estratègia hauria d'estar llista en no més de 6 mesos amb un calendari d'execució clar i
mesures a adoptar ja en 2021. També s'haurien d'incorporar en el Programa de Mesures de el
proper Pla Hidrològic de l'Ebre.
Sisena.- Respecte les alternatives considerades en la fitxa EpTI09 sobre la situació actual del
Delta de l'Ebre, s'ha de posar de manifest que en cap d'elles es contempla la mobilització de
sediments cap al tram final de l'Ebre des del sistema d'explotació de Mequinensa / Riba-roja /
Flix, entès per la nostra part, que aquesta mesura suposaria un primer pas cap a la creació
d'un Pla Integral de Gestió de sediments de la Conca de l'Ebre (PIGSCE) que permeabilitzi en
un nombre creixent d'embassaments el flux de sediments.
Cap de les propostes i alternativa previstes en el projecte de el Pla Hidrològic de l'Ebre són
suficients per millorar la resiliència de Delta de l'Ebre i la seva costa, ni van a permetre la
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pervivència dels valors econòmics, socials i ambientals que posseeix, si les comparem amb
nombrosos estudis científics i tècnics, alguns amb més de 25 anys d'antiguitat, sobre aquesta
qüestió.
Qualsevol proposta que es plantegi hauria de tenir en compte les valoracions i aportacions de
la comunitat científica (evitant instrumentalitzar per defensar posicions preestablertes) i dels
moviments socials del territori, comptant també amb la col·laboració i implicació de les
administracions amb competències atribuïdes en aquesta qüestió, en virtut dels principis
imperants en matèria de participació pública en assumptes de caràcter ambiental.
Setena.- Per a la implementació de solucions, considerem que cal dissenyar i implementar
actuacions a curt, mitjà i llarg termini, sota l'enfocament d'una gestió adaptativa. L'estratègia de
restauració s'ha de fonamentar en les solucions basades en la naturalesa, tal com aconsella la
Unió Europea. Es tracta d'actuacions pensades per a aprofitar i potenciar els processos
naturals en benefici de l'espècie humana sense perjudicar (idealment, afavorir) a altres
espècies. En el cas que ens ocupa, la clau està en aprofitar els fluxos d'aigua, sediments i
nutrients per mantenir uns ecosistemes i una economia oberts i dinàmics, partint del principi
obvi que el delta no pot subsistir sense el riu, i el riu no pot subsistir sense aigua, sediments ni
nutrients. Per tant, el repte principal és la gestió integrada de la conca i un gir copernicà en la
gestió dels embassaments (i dels sediments en ells retinguts), vinculada a una gestió integrada
de la costa. És totalment imprescindible una gestió conjunta de conques fluvials i dels trams
costaners que cada conca alimenta.
Cal ressaltar en aquest punt, l'errònia interpretació i comprensió per part d'aquesta
Confederación de el funcionament d'un sistema deltaic, quant es disposa a la fitxa 09 que:
"En el conjunt de delta hi ha tres espais de funcionament independent: la llera del riu, els
hemideltes dret i esquerre, i el sistema costaner"
Contràriament al que s'ha exposat, es constata que hi ha a nombrosíssims estudis científics,
els quals aquesta Confederació també hauria de disposar, en els quals s'afirma que aquests
tres sistemes estan estretament interrelacionats i s'alimenten entre ells en el temps i en l'espai,
com es va evidenciar , sense anar més lluny, durant el recent temporal Glòria i en moltes altres
ocasions.
Així, considerem que les estratègies futures que haurien d'adoptar en la planificació hidrològica
de l'Ebre són:
a) L'estratègia a curt termini, orientada a solucionar de forma estructural la problemàtica
deltaica perquè no es produeixin efectes indesitjats dels temporals marins, passa per restaurar i
mantenir uns sistemes litorals funcionals (platja, dunes i aiguamolls) amb una amplada suficient
per frenar l'energia de les onades i la inundació marina, tenint en compte també l'espai
d'acomodació necessari per respondre a la pujada del nivell de la mar. Es tracta, si se li vol dir
així, de renaturalitzar la franja costanera. Això és indispensable en el cas de la platja de la
Marquesa, per a la qual s'haurà d'analitzar la millor solució tècnica, ambiental, social i
econòmica per la seva restauració, ja sigui mitjançant l'aportació de sorra o guanyant terreny
als arrossars, o una combinació d'ambdues. En tot cas, el manteniment dels arrossars a
primera línia de costa no és viable si aquesta no té una amplada suficient de platja, dunes i
aiguamolls. En el cas de l'illa de Buda, l'aportació artificial de sorra pot minvar la regressió però
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no detenir-la, llevat que es recuperi l'aportació de sediments fluvials a la desembocadura. En el
cas de la barra del Trabucador, atès que es tracta d'una barra litoral mòbil, l'aportació de sorra
ha d'anar dirigida a ajudar al seu procés de restauració natural, sense alterar el seu
funcionament geomorfològic. En qualsevol cas, l'estratègia d'aportar sorra d'unes parts de delta
(on s'acumula) a altres (on s'erosiona) no és una solució sostenible. Les possibles solucions
només es poden entendre en el marc d'una aportació de noves fonts de sorra a delta, és a dir,
la que es pugui transportar des del riu i d'altres possibles fonts externes.
b) L'estratègia a mitjà i llarg termini passa per la restauració de la connectivitat fluvial i el
manteniment dels rius com a ecosistemes funcionals. És important remarcar que "llarg termini"
no vol dir demorar les actuacions, ja que es tracta de planificar i executar el by-pass de
sediments dels embassaments mitjançant un sistema permanent, començant a planificar com
més aviat millor, en menys d'un any si fos possible . Això és fonamental per a la supervivència
de la franja i dels ambients costaners, que necessiten les aportacions de sediment ara
retingudes als embassaments per compensar la regressió costanera, la subsidència del delta i
de l´increment del nivell de mar. La paradoxa és que s'estan creant deltes artificials a la cua
dels embassaments (que sovint acaben convertint-se en espais protegits) a costa de degradar
els deltes naturals, amb la consegüent desaparició d'espais naturals protegits (com és el cas de
l'illa de Buda) i de platges que també són espais naturals amb importants usos socioeconòmics
sotmesos a les dinàmiques fluvial i marina. Per canviar la tendència regressiva i de degradació
accelerada de delta de l'Ebre és necessari restablir, al menys parcialment, el transport de
sediments cap a la costa, el que significa una aportació de sorra a la desembocadura de fins a
300.00 a 400.000 tones anuals, que seria el necessari per aturar la regressió. A la plana
deltaica caldria una aportació de llims, a través de la xarxa de reg, de l'ordre d'1 milió de tones
anuals, tractant-se de l'únic element compensatori de la subsidència i la pujada de l'nivell de la
mar. En aquest cas, si la disponibilitat de sediments és menor, hauria de plantejar-se la opció
d'aportar sediments a les zones més baixes, de manera que els requisits d'aportació serien
inferiors. En qualsevol cas, el riu encara té capacitat de transportar aquests volums amb el
règim actual de cabals, cosa que ja no succeiria amb el règim de cabals ecològics tal com està
formulat actualment en el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre (PHCE) ( veure Ibáñez et al.,
2020). Per tant, és també essencial redefinir els cabals ecològics al riu, seguint les directrius de
les Instruccions de Planificació Hidrològica i de la disposició addicional desena de el Pla
Hidrològic Nacional, relativa a el Pla Integral de Protecció de Delta de l'Ebre.
Òbviament, el dèficit de sediments anirà augmentant amb l'acceleració de la pujada del nivell
de la mar, i això farà que la mobilització progressiva de sediments des de diferents
embassaments de la conca sigui cada vegada més urgent. Les característiques tècniques dels
sistemes de transvasament i la qualitat i quantitat dels sediments acumulats s'hauran d'estudiar
en detall per a cada embassament, tenint en compte també treballs previs, i plans de
monitorització. La realització d'una prova pilot a l'embassament de Riba-roja amb l'objectiu
d'avaluar la viabilitat d'un sistema permanent de transport és molt urgent.
Considerem imprescindible incorporar a el Programa de Mesures de ve PHCE la realització
d'una prova pilot de transvasament de sediments des de l'embassament de Riba-roja,
considerant la proposta elaborada en aquest sentit per l'Agència Catalana de l´Aigua.
Vuitena.- Amb el canvi climàtic i la pressió atròpica, la quantitat i regularitat dels cabals serà
totalment diferent. No s'haurien de basar els cabals de el futur en sèries de el passat quan els
models discrepen del que indiquen les sèries. Seria desitjable i saludable que l'EpTI
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reconegués aquesta situació i proposés nous escenaris de futur que contemplin el dèficit
d'aigua per als regadius actuals i futurs, amb l'objectiu de mantenir uns cabals ambientals
suficients i conservar o restaurar els ecosistemes del riu Ebre i del seu delta. L'altra alternativa
és assumir la liquidació funcional de el curs inferior del riu Ebre i la desaparició progressiva del
seu delta.
SEGON. Que siguin estudiades i tingudes en compte al·legacions de l´Ajuntament de Móra la
Nova, i es doni una resposta fonamentada a totes elles, corroborant i contrastant d'ofici la
veracitat de les afirmacions que contenen mitjançant els estudis tècnics i científics disponibles.
TERCER. Que en relació a la resiliència de Delta de l'Ebre, siguin incloses en el projecte de
l'PHCE les següents mesures i actuacions:
• Restaurar una amplada de platja suficient en els llocs on sigui necessari per
minimitzar els danys dels temporals (renaturalitzar la franja costanera) (caldrà estudiar
quina és la millor solució tècnica per aconseguir-ho i per al seu manteniment en el
temps).
• Restaurar el flux d'aigua i sediment al riu Ebre seguint directrius científiques i
tècniques avalades per estudis existents i per nous estudis, i també d'acord amb les
conclusions de la "Taula de Consens de Delta", prèvia execució d'una o més proves
pilot a Riba-roja per avaluar el millor sistema de transvasament de sediments (més
endavant caldrà pensar en fer permeables a el transport de sediments riu avall a altres
embassaments situats aigües amunt a fi d'alliberar material de qualitat a llarg termini).
• Augmentar els cabals ecològics per garantir la supervivència del Delta de l'Ebre i el
bon estat ecològic del riu i dels ambients de transició, considerant la proposta de
l'Agència Catalana de l'Aigua. La proposta de "cabals ambientals" prevista en l’EpTI 09
ja ha estat desqualificada per diversos informes i estudis (veure Ibáñez et al., 2020) i
per la pròpia UE a l'octubre de 2003. Els estudis tècnics per als Plans de Conca de
l'Ebre han estat poc transparents i no es basen en estudis científics avalats per la seva
publicació en revistes científiques.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

Secretari Interventor

Alcalde

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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